
 

 

 

 

 

 

Besluit van de burgemeester  

 

 
Gelet de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare 

weg; 
Gelet het Ministerieel Besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing 
van de verkeerstekens;  
Gelet de Gemeentewet; 
Gelet het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet het politiereglement van Hoeilaart; 
Overwegende de aanvraag van Ebn Tech in opdracht van Fluvius voor nutswerken uit te voeren in 
de Jean Velgestraat thv kruispunt Terhulpsesteenweg (N275) en op de Terhulpsesteenweg (N275)  
thv nummer 9, richting Leopold II-laan. 
Gelet de Jean Velgestraat een gemeenteweg betreft; 
Overwegende er verkeersmaatregelen nodig zijn tot een vlot en veilig verloop van werken en het 

verkeer; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1: Van maandag 24 augustus 2020 tot en met dinsdag 25 augustus 2020 gelden onderstaande 

verkeersmaatregelen. 
 

Art. 2: In bovenstaande periode geldt er op de Terhulpsesteenweg ter hoogte van de werfzone een 
voorrangsregel met lichten. 

  
Art. 3: De Jean Velgestraat wordt enkelrichting tussen het kruispunt met de Terhulpsesteenweg 

(N275) en het kruispunt met de Albert I-laan, voor het verkeer komende van de 
Terhulpsesteenweg (N275).  

 

Art. 4: Voor het verkeer komende van de Albert I-Laan en de Jean Velgestraat wordt er plaatselijk 
een omleiding voorzien, via de Albert I-laan en de Charles Melottestraat.  

 
Art. 5: De nodige verkeersborden en signalisatie worden, conform bijgevoegd signalisatieplan,  

aangebracht door het signalisatiebedrijf ADMIBO, Ternesselei 181, 2160 Wommelgem; 
contactnummer 0494 40 57 00 

 
Art. 6: Afschriften van dit besluit zullen overgemaakt worden aan: 

- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel  
- de griffie van de politierechtbank Halle-Vilvoorde 
- de Bestendige Deputatie  
- de brandweerzone Oost van Vlaams-Brabant (brandweerpost Overijse); 
- Politiezone Druivenstreek 

- Huisartsenkring HAHO 

- Intercommunale Interrand 
- BPost 
 

 
 
Diensthoofd technische dienst      De burgemeester 

Bij delegatie- art. 283 decreet lokaal bestuur   
 
Kris Lahaye        Tim Vandenput 
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